
ANO L  I  Nº 25 I  29 de junho de 2014.

Presidente:  
Pr Ivan Xavier         

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h – Uniões de Treinamento
19h – Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração /MCA  
17-21h30min - Projeto Música em Guarabu
QUARTA-FEIRA 
18h30min - Oração das Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Dons & Tons
SÁBADO 
14h - Ensaio do Elos

Atividades Semanais
Reunião do Conselho 
Administrativo Eclesiástico
3ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
3º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo 

Ministério com Casais
Domingo - 18h

Jovens e Adolescentes
Domingo - 18h

Mulheres Cristãs em Ação
3º Domingo - 18h

Sociedade de Homens Batistas
3º Domingo - 18h

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos á casa do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Atividades Mensais

Missionários em Mantova, Itália: 
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Missionários em Chipre: 
Paulo Alexandre e Patrícia dos Santos

A nossa Igreja é filiada à 
Convenção Batista Brasileira
Rua Senador Furtado, 56    
Pça da Bandeira - RJ  
CEP: 20720-020   
Tel: (21) 2569 5239
www.batistas.org.br

EDIFICADOS EM CRISTO, 

  O Tempo da Colheita Chegou!

“Não dizeis vós que ainda há quatro 
meses até que venha a ceifa? Eis que 
eu vos digo: Levantai os vossos olhos, 
e vede as terras, que já estão brancas 
para a ceifa.”   João 4:35

ATENÇÃO JUNIORES

União de Juniores estará 
funcionando todos os 
domingos, às 18h00 com o Tio 

Paul  Tavares.

INFORMATIVO 
DEPARTAMENO INFANTIL

ATENÇÃO
Queridos pais, o coro Guarabu Kids, 
tem ensaios todos os domingos após 
a EBD, na sala do Departamento 
Infantil; Traga seu(a) Filho(a), as Tia 
Elinéa e Eliane estão aguardando por 

seu(a) filho(a).” 

Temos por lutas passado, 
umas temíveis, cruéis; mas o 
Senhor tem livrado, delas seus 
servos fiéis - a letra deste belo 
hino do Cantor Cristão (454 CC) 
tem me confortado muitas vezes, 
ao longo da minha caminhada 
cristã. 

Lembro-me de que ainda 
no início, já enfrentava lutas 
comigo mesmo para prosseguir 
na fé em Cristo. A igreja batista 
que eu frequentava era longe 
e eu tinha que pegar o ônibus 
aos domingos pela manhã. Era 
sempre um desafio vencer o 
costume antigo de ficar em casa 
no meu dia de folga. O fato era 
que eu sempre ia, assim mesmo, 
sem vontade. Mas o meu esforço 
era plenamente recompensado 
quando eu chegava à Igreja, e 
ali encontrava os meus irmãos 
em Cristo, naquele ambiente 
de profunda espiritualidade e 
amor, onde a Palavra de Deus 
era ensinada na classe da EBD e 
depois prosseguia com o culto. 

Havia corais e hinos 
congregacionais; os cânticos 
tocavam em nossos corações 

quando cantávamos, pois as 
letras transmitiam mensagens 
claras e bíblicas de perdão e 
amor. Não havia necessidade de 
nenhuma ministração ou tentativa 
de animação da congregação. 
Simplesmente o culto caminhava 
em um ambiente de profunda 
reverência ao Senhor. Depois 
vinha a pregação, que também 
era um verdadeiro bálsamo para o 
meu espírito. 

Saía dali com a presença 
do Senhor Jesus impregnada na 
minha alma. Voltava para casa (de 
ônibus ou de carona) cheio do 
Espírito Santo, com muita alegria 
no coração e fortalecido na fé para 
prosseguir na minha jornada com 
Cristo, tendo a firme convicção 
de que todas aquelas lutas, agora 
ficaram pequenas diante da 
presença espantosa do Senhor.    

Ao longo desses anos, quanta 
coisa mudou em nossas igrejas 
batistas. Em lugar da profunda 
reverência, fomos abrindo espaço 
para novos modismos entrarem 
em nossos arraiais. O foco 
deixou de ser a verdade com que 
cultuamos, para se fixar no modo 

como adoramos. 

Não quero aqui ser o dono 
da verdade, porque entendo que 
a música é um valor subjetivo de 
cada geração, mas a percepção 
que tenho é de que a maioria 
dos cultos em nossas igrejas 
evangélicas é voltado para o 
povão (entendam aqui, sem 
valor definido), onde as letras 
geralmente ficam em segundo 
plano, e o conteúdo da mensagem 
transmitida não produz mudança 
de vida. É o culto da geração 
gospel, do ficar bem na foto, das 
multidões, do levantar de mãos, 
profundamente dependente 
da animação do dirigente, em 
detrimento do interior, da alma, 
do espírito e da verdade. 

Temos por lutas passado, 
umas temíveis, cruéis; mas o 
Senhor tem livrado, delas seus 
servos fiéis.  Então, que o Senhor 
nos livre do culto e da adoração 
sem consequências práticas  para 
o nosso viver diário. Amém!

Pastor Ivan Xavier

O culto, a adoração e o viver diário 
do cristão

EBF 2014



REGIMENTO INTERNO
A Igreja aprovou o Regimento Interno 
em Assembléia Geral Extraordinária 
realizada no dia 11 de agosto de 
2013. A partir de agora o Regimento 
Interno já está valendo, porém todas 
as inconsistências e inadequações do 
texto poderão ser objeto de análise 
por parte da Comissão do Regimento 
Interno mediante o encaminhamento 
das propostas de correção e de emendas 
supressivas/aditivas. As propostas 
apresentadas serão sustentadas pelos 
proponentes, apreciadas, analisadas e 
discutidas em reuniões do Conselho 
Administrativo Eclesiástico na seguinte 
data: dia 15 de julho de 2014 (terça-
feira). Após esse período de depuração, o 
nosso Regimento Interno será registrado 
em cartório e valerá oficialmente.

AGENDA
[HOJE]  Festa de Comemoração 
Aniversariantes do Semestre - Dept. 
Infantil
10h30 - 11h30 Assembléia Geral 
Ordinária
19h - 21h Culto Vespertino
21h30 - 22h30 Cantina ADOLOVEM

[30I06] Ensaio da Orquestra IBG

[02I07] 19h30 - 20h30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico

[05I07] 16h - 18h Ensaios do Coro Elos

[06I07] 10:00 - 11:00 Ceia do Senhor
19:00 - 21:00 Culto Vespertino
21:30 - 22:30 Cantina ADOLOVEM

[07I07] 19h - 20h Ensaio da Orquestra 
IBG

[09I07] 19h30 - 20h30 Culto de Oração 
e Estudo Bíblico

[12I07] 16:00 - 18:00 Ensaios do Coro 
Elos

     Escala de Serviços

Ministério Infantil EBD 
Maternal (3 a 4 anos): 
Tia Nita
Caminhando (5 a 8 anos): 
Tio Anderson e tia Cláudia
Vivendo (9 a 12 anos): 
Raquel Chaves, Paul e Carol Falcão
Amigos de Missões: 
3º dom, às 10:30hs  (04 a 08 anos)
Tia Erenilda e tia Vandete

Berçário: (0 a 3 anos)    
M: Mercedes
N: Glória
Áudio: 
M/N: Luciano / Daniel
Data-Show:  
M: Juliane Lopes
N: Andressa
Contagem de Numerários:
M: Luciane / Marilza
N: Veraneide / Irinéia
Escala da Recepção:
M: Iracy/Moisés/Manoel
N: Antônio Carlos/Genésio
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador 
N: Brito/Sergio Adriano            
Escala de Dirigentes:
M: Ir. Sidmar Cruz
N: Ir. Diego Albuquerque
Escala de Regência:
M/N: Elinéa 
Escala de Pianista: 
M/N: -------

     Pedidos de Oração

”E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-
vos-á; buscai, e achareis; batei, e 
abrir-se-vos-á; Porque qualquer que 
pede recebe; e quem busca acha; e a 

quem bate abrir-se-lhe-á.” 
Lucas 11:9-10

Pelo despertamento espiritual na 
igreja; pelo pastor Ivan e família; pelos 
membros afastados da igreja; pelos 
adolescentes e jovens; Welington 
(filho irmão Alayr); Julia Martinez 
Gonçalves; 

Igreja Batista em Guarabu
Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ  I CEP: 21931-500 I Tel.:  2463-1166  I  Fax: 3627-7541
E-mail:  ibguarabu@gmail.com I Site: www.ibguarabu.org (Novo site)

 Igreja Batista em Guarabu                                                                                                                                                              Boletim Informativo

Em destaque

ENCONTRE-NOS (ibguarabu)

Parabéns pra você... 
Ricardo Matos Romano
01/07......................................3281-3284

Laurete da Silva Alves
02/07.....................................3041-6330

Valdemir Vilarim de Oliveira
02/07....................................2465-8892

Judith Cristina Andrade de Jesus 
da Silva João
03/07.....................................3367-2102

Vespertino - 19h00Matutino - 10h15min

Prelúdio                                                                         Instrumental

Boas Vindas e Oração                                                       Ir. Sidmar Cruz

Leitura em uníssono: Romanos 12: 1-2

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis 
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que 
é o vosso culto racional.

E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados 
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. ”

Momento de Louvor                                                Ministério Elion

Conexão Missionária:
Vídeo de abertura da campanha
Tema: O Rio que Deus quer começa em mim.
Divisa: “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer 
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não 
podem fazer coisa alguma.” (João 15.5)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                Ministério Elion

Oração de Agradecimento

“Agora, filhos meus, não sejais negligentes; pois o Senhor vos tem 
escolhido para estardes diante dele para o servirdes, e para serdes 
seus ministros. “ (2 Crônicas 29:11)

Hino 433 HCC                                                              Usa Senhor

“Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; “ 
(Oséias 6:3)

Assembleia Geral Ordinária 

Poslúdio                                                                          Instrumental

                                                                                            

Prelúdio                                                                      Instrumental

Boas Vindas e Oração                                           Ir. Diego Albuquerque

Em Cristo Temos um novo coração

“Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra 
e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas 

existem e foram criadas.” (Apocalipse 4.11)

Canto  66 HCC    Cantarei ao meu Salvador  (Smith/Ackley)

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais 

em Cristo.” (Efésios 1.3)

Momento de Louvor                                              Ministério Elion 

Leitura bíblica:                                                        2 Timóteo 4.1-5

…Um coração missionário

Conexão Missionária:
Vídeo de abertura da campanha
Tema: O Rio que Deus quer começa em mim.
Divisa: “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer 
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não 
podem fazer coisa alguma.” (João 15.5)

Entrega de Dízimos e Ofertas                                 Ministério Elion

Oração de Agradecimento e Intercessão missionária

…Um coração livre 

“Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo 
em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um 
coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a 

agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às 
minhas leis.”  (Ezequiel 36.26-27)

Momento Musical                                                             Coro Elos

Mensagem                              Missionário Jorge Sarmento (CBC)

Poslúdio                                                                        Instrumental

DESAFIO JOVEM EBENEZER 
Instituição destinada a aju-
dar na recuperação de 
dependentes químicos (in-

clusive álcool e tabaco). 
Em nossa Igreja, o responsável pelo 
encaminhamento é o ir. Ricardo.

CORAL ELOS
Ensaios aos sábados, às 16h00.
Sob a regência da Ir. Eliane. 
Contamos com sua presença!!
Informações: Ir. Telma

União de casais 
Todo domingo às, 18h.

INFORMATIVO MCA

Reunião de 
Oração toda 

TERÇA-FEIRA,      
às 15h. 

Atenção membros da IBG:
O Pastor Ivan está ministrando 
estudos sobre a Igreja em Células, 
todas as quartas-feiras, no culto de 
oração. É de suma importância que 
os membros venham e participem 
dos estudos para que haja a 
renovação em nosso modo de 
ser Igreja.

MENSAGEIRAS DO REI
Atenção meninas!
Nossas reuniões serão todo segundo 
domingo de cada mês, às 18h.


